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 !تمدّن وحشي غربراز و رمز        روز حرف▼

رهبر معظم انقالب در سالروز میالد با پیامبر اعظم)ص( و امام 

های تمدن ای از خصایص و ویژگیصادق)ع( به مقایسه پاره

غربی با فرهنگ غنی اسالم پرداختند و دست روی نقطه ضعف 

« انسان»عمده تمدن وحشی غرب گذاشتند و آن، موضوع 

ها با رویکرد اومانیستی و ادعاهای حقوق البته غربیاست. 

دار دفاع از حقوق انسان هستند؛ اما زمانی که بشری، داعیه

گیری سوء از علم و بهره واسطهبهنقاب از چهره تزئین شده 

شود، عیار واقعی آن های پیشرفته برداشته میدانش و فناوری

ت به تکریم و تمدن در مقایسه با نگاه اسالم و پیامبر رحم

بازد. دلسوزی و حرص پیامبر پاسداشت مقام انسان رنگ می

رحمت برای هدایت همه آحاد بشر فارغ از جنسیت، رنگ، 

مداری واقعی در اسالم است. در مقابل، مذهب و نژاد، اوج انسان

رویه و سلوک غرب مدعی حقوق بشر در برخورد با جوامع 

 شانیعیطبها از حقوق آنها و بازداشت انسانی و تحقیر انسان

چگونه است؟ به هر کجای عالم نگاه کنید زورگویی و ظلم 

از پیشرفت در علم  سوءاستفادهتمدن غرب به جوامع انسانی با 

را این کارها بینید. رهبر حکیم انقالب و فناوری را به عیان می

بر این  دیتأکذکر کردند و با  «نشانه ذات ظلمانی تمدّن غرب»

مون شده که اقدامات خبیثانه کشورهایی مثل فرانسه گزاره آز

ای به اسالم و وجود در هتک حرمت به پیامبر رحمت صدمه

رفتارها  گونهنیاکند، تأکید کردند که ایشان وارد نمی قدرگران

ای است برای اینکه من و شما بیشتر بشناسیم این وسیله»

که دانستند « ایواقعاً تمدّن وحشی»را این تمدّن ، «تمدّن را

 «.است های خودش را هم بیچاره کردهملّت»

گری در ذات تمدن غربی، رهاسازی انسان از راز این وحشی

ها و تعالیم دین و وحی الهی بود که به اسم آموزه دوبندیق

خدمت به انسان انجام شد، اما امروز بالی جان انسان غربی 

ین را کنار زد ، د«هادیگری»شده است. غرب، میانِ دین و همۀ 

و آن دیگری را برگرفت؛ چه دین و علم، چه دین و عقل، چه 

های متضاد، در دین و پیشرفت، چه دین و آزادی. این دوگانه

قرار  هایدوراهغرب شکل گرفتند و انسان غربی بر سر این 

گرفت و مجبور به انتخاب یکی شد. میان دین و آزادی نیز 

نباید فارغ از اراده و خواست ترجیح با آزادی بود؛ هیچ امری 

خود انسان، بر او حکومت کند. انسان، موجودی خودمختار 

است. این تفکر بنیان بیچارگی انسان غربی را فراهم کرد و تا به 

مدار دین و رفتار دینی برنگردد از این کابوس رها نخواهد شد. 

 اهلل پریشان()نویسنده: فتح

 

 

 
 

 

 
 

 

 !؟شوندميچرا همه کاالها ارزان                             روز گزارش▼

به  یارتباط ریاخ یهایگران»فرمودند:  زنده تلویزیونی یبان در سخنرانآ 31روز  ایخامنه امام

 .«ندارد میتحر

و  خودرو سکه، بازار ارز، در امریکا، دنیجو با یروزیهنگام اعالم احتمال پ از :یخبر هایگزاره

 رانیدالر از منابع ا اردیلیم ۰۴حدود  -3! سقوط قرار گرفته است یبیاشدر سر رانیمسکن در ا

اعمال کرده،  رانیا هیعل کایکه آمر یاهیو ثانو هیاول یهامیبا تحر در پنج کشور مسدود شده است؛

دو  ،یدالر در کره جنوب اردیلیدالر در هند، شش م اردیلیهفت م ن،یدالر در چ اردیلیم 0۴

رسوب کاال  -0 است. در ژاپن مسدود شده رانیا ابعدالر از من اردیلیم 3.1راق و دالر در ع اردیلیم

و غیراساسی در گمرکات رسوب  یاساس یتن کاال ونیلیم ۸به  کیدر حال حاضر نزد در گمرک؛

هزار تن  0۴۴ اقالم کارساز نبوده است. نیا صیبر ترخ یمتول یهاکرده است و اقدامات دستگاه

نفت گران  -1 ... و یتن روغن خام خوراک هزار ۰0۴۴۴ ،وریکنسانتره خوراک طهزار تن  0برنج، 

 یدر خودروها دیتول شیدر افزا یرییگونه تغهیچ -۰ نداشته است. شینشده و صادرات هم افزا

 و فروش بر روال سابق است. عرضه د،یصورت نگرفته است و تول یداخل

وجود دارد که  یعامل روان کی ،دهدنشان می ها در بازارقیمتدلیل بیکاهش ی: راهبرد نکته

های اساسی کاال یدپورسد به نظر می مردم است. یدر حال تلخ کردن زندگ یعیطبریصورت غبه

 یها برااز گرانیای بیش نیست تا عده ایبهانهو باال و پایین کردن نرخ ارز و امثالهم  جامعه

 مذاکرهمؤثر بودن  یحتم هیتوج زیها را نو کاهش قیمتکنند مذاکره استفاده  ضرورت هیتوج

عامل  بلکه ،ستین میفهمند که مشکل کشور تحردوگانه می هایرفتار نیمردم از ا .نشان دهند

. اندمردم را گروگان گرفته یزندگ جیدالالن مذاکره است که با چماق و هو یرفتار برخ ،مشکالت

 ایآدر گمرکات هستند. دپو شده  یاالهاحال آزاد کردن ک درمسئولین که  دهیخبر رس تازگیبه

 وجود نداشت؟ ،اندانبار شده بهشتیکه از ارد ییامکان آزاد کردن کاالها شیماه پ کی

 )نویسنده: فرهاد مهدوی(

 بايکوت سخنان کدخدای جهان!                               ویژه  خبر ▼

فرد در سطح جهان کامالً منحصربه یریفراگ لیبه دل «بوکسیف»و  «تریتوئ» یدو شبکه اجتماع

 یهااز ابزار جنگ یخود، عمالً به بخش یظاهر یهاتیدو شبکه در کنار فعال نیا و اندبوده

خشونت،  جیومرج، تروبه آشوب و هرج قیتشو .اندشده لیتبد گرانید هینظام سلطه عل یادراک

هستند  یازجمله موارد یم اجتماعگسیختگی انسجاتفرقه و ازهم جادیا یو تالش برا یراکنپدروغ

نظام سلطه به خطر  یکه هست شوندیم تریو توئ بوکسیبه خطوط قرمز ف لیتبد یکه تنها زمان

به  لیتبد گریساختارشکن ترامپ که حاال د یهادگاهیو عدم بازتاب د یمحدودساز افتاده باشد.

که  یتنها در عالم مجازه نهاست ک یادوگانه یهمان استانداردها تیحکا ،مهره سوخته شده کی

 زیاز هر چ شیب دیشا ملت ایران. زندیسلطه همواره سر م امنظ یهم از سو یقیدر جهان حق

داشته باشد،  ادیرا به  ۸۸فتنه سال  انیدر جر تریاز توئ« باراک اوباما» ژهیخاطره درخواست و

از  ران،یشبکه در ا نیمخرب ا یهاتیفعال دیتشد یبرا دیکه مستأجر دموکرات کاخ سف یزمان

نظام  یفروپاش یاو برا یتا بلکه آرزو ندازدیخود را به عقب ب راتیآن درخواست کرد تعم رانیمد

 یامپراتور یایدر دن سابقهیب یامروز اتفاق ر؛یتفاس نیا با محقق شود. رانیا یاسالم یجمهور

 یهاشبکه یعنی کایآمر یاسه غول رسانه بوک،سیو ف تریغرب رقم خورده و پس از توئ یارسانه

و پخش  کوتیتقلب ترامپ را با یاظهارات و ادعا زین« MSNBC، CBS، ABC» یونیزیتلو

پردازی آنچه که آن را دروغ لیرا به دل نجها ییادعا یکدخدا ،جمهورزنده سخنان رئیس

 کردهفاده سخنان ترامپ است یبرا« فتنه»هم از واژه  یفارس سیبی. بیکنندیقطع م ،خوانندیم

 .ساخته استو او را به بر هم زدن آرامش متهم 



 

 

  
 

 اخبار ▼

 ي عليه آمريکانظام دترين رخداسابقهبي

 اخیرش بامصاحبه بخشی از مجلس، در  سیرئ المللنیمشاور ب ،«انیرعبداللهیام نیحس»

پرداخته  به هدف قرار گرفتن پایگاه نظامی آمریکایی در عراق توسط کشورمان یروزنامه همشهر

وی . «را نگرفته است یمانیهنوز انتقام خون سردار سل رانیا یاسالم یجمهور»و گفته است: 

زن نقطه کیموشک بالست 31 رانیقرار شد ا یاشاره کنم وقت دیانتقام با اتیدرباره عمل» :دیافزایم

ق در وقت عرا ریوزنخست اتیکند قبل از عمل کیشل سداألنیع کیاستراتژ گاهیبه سمت پا

اما  ،بزند خواهدیکجا را م رانیوقت عراق اطالع نداشت ا ریوزقرار گرفت، البته نخست انیجر

 تیو رعا المللنیبه لحاظ حقوق ب نیا رد،یگیدر خاک عراق هدف قرار م یانقطه دانستیم

عراق را  ریوزنخست ،میدانستیدفاع مشروع را حق خود م نکهیضمن ا ؛بود که الزم بود یگیهمسا

شان نگران که خانواده ییکایمهم بود که سربازان آمر نیا رانیا یبرا. میقرار بده انیدر جر

که سربازان ساده  ستیما عامل اقتدار ن یبرا نیهدف نباشند، چون ا ،هستند تشانیوضع

ل شود اقتدار ارسا امیپبود که  نیما مهم ا یبرا م،یمورد هدف قرار بده گاهشانیرا در پا ییکایآمر

در کشور  کایآمر ینظام گاهیترین پابه مهم رانیا یموشک حمله. خرد شود هاییکایآمر منهیو ه

را در چشم  کایآمر یاست که اقتدار و هژمون ینظام یترین رخدادهاسابقهاز بی یکیعراق، 

انتقام "که البته بنا به گفته مقامات ارشد کشورمان، گام نخست  یامقوله شکست. انیجهان

انجام خواهد  یمقتض طیدارد که در وقت و شرا یگریتر دفاز مهم اتیعمل نیاست و ا "سخت

رسم و رسومات امروزه  یالدر البه یخیرخداد تار نیاجازه داد که ا یستینبا الوصفمع شد.

 رتیبصیب یهاانسان یداشتن برخ بونیها، ترندها و ترمثل جوالن هشتک یاجتماع یهارسانه

 .«ثر آن در ذهن مردم و مخاطبان کمرنگ شودگم شود و ا

 ای!ييعجب وضع تماشا

 ه،یبه کنا کا،یترامپ درباره تقلب در انتخابات آمر یبا اشاره به ادعاها راًیانقالب اخمعظم  رهبر

از  یاریکه توجه بس یادواژهیکردند؛ کل فیتوص «ییتماشا»را  کایدر آمر یوضع دموکراس

 یرهبر عال»( نوشت: کای)آمر تدپرسیآسوش یخبرگزار لب کرد.سراسر جهان را ج یهارسانه

سال  یریگزمان با سالگرد بحران گروگانهم یونیزیتلو یسخنران کی یشنبه، طروز سه ران،یا

 دنتیخود پرز اساسِیب یرا با اشاره به ادعاها کای، انتخابات آمرمتحدهاالتیدر سفارت ا 31۹1

 یرو گریبار د یاخامنه ی[ علدی]س اهللتیگرفت. آ مسخربه ت ،یباتدونالد ترامپ درباره تقلب انتخا

 روزیندارد ترامپ پ یتیاتخاذ کرده است: اهم شیها پاز مدت رانیکرد که ا دیتأک یموضع

به  اشیواکنش رسم نیاول ران،یا»هم نوشت:  (کای)آمر وزیناسیبیس .«دنیبا ایانتخابات شود 

ترامپ قرار داد،  یآقا ماًیهدف تمسخر خود را مستق ،ی؛ رهبر عالرا نشان داد کایانتخابات آمر

 تیتوئ یاخامنه ی[ علدیس اهللتی[. ]آتریتوئ یعنی] جمهورسیهم در پلتفرم موردعالقه رئآن

: نیز مخابره کردند (کای)آمر یآزاد ویرادو  آزاد یاروپا ویراد«. !یاییعجب وضع تماشا»کرد: 

رقابت تنگاتنگ را  نیرا به تمسخر گرفت و ا کایآمر یجمهوراستیات رانتخاب رانیا یرهبر عال»

 .«[ را افشا کرده استکای]در آمر یکرد که ضعف دموکراس فیتوص یا"ییوضع تماشا"

 اديبا اسناد و شواهد زآمريکا، پرونده تقلب در انتخابات 

 یگیری پستیجمهور هستم. رأرئیس لیمن وک» :اعالم کردترامپ  لیوک ،«یانیجول یرود»

موضوع  نیرابطه نوشت. ا نیدر ا یمطلب شیسال پ 3۴تایمز نیویورک هنشریسرشار از تقلب است. 

را به عنوان  یگیری پسته روش رأیرکنگ یاز اعضا یکیگیری شده بود و در رأی هیرو رییسبب تغ

 یشهر که برا نای مقاماتمستعد تقلب است.  یلیروش خ نیتقلب نام برده بود. ا یهااز روش یکی

که به دنبال جای آنبه ،در تقلب در آرا دارند یو مستند یاند و سابقه طوالنسال دموکرات بوده ۰۴

 یپست یکدام از آرابر هیچ یقینظارت دق چیها هباشند، آن یپست یآرا قیو نظارت دق یبررس

حزب دموکرات  یاعضا یسو از ایباشد و  یمتعلق به هر فرد تواندیم یپست یآرا نیاند. انداشته

ازاین برای اثبات ادعای خویش گفته بود: وی پیش شده باشد. در محل مرکز شمارش آرا پر

 .«اندفوت کرده شیها پها سالثبت شده که صاحبان آن ایلوانیپنس التیهزار رأی در ا 03 حداقل»

 

 کوتاه اخبار ▼

 ،«یمسعود برات» بازی با افکار عمومي/و  FATFماجرای  ◄

ی در صفحه توئیترش نوشت: خارج استیو س میکارشناس تحر

کارشناس،  ،یارسانه زانیخدمت تمام عز یسالم کی خب،»

 یهاتالش ریاخ یهابازرگان و بانکدار عرض کنم که در ماه

 FATFبه خاطر  یهزارتومان 1۴دالر  ندیکردند که بگو یفراوان

 ستیرا از ل انریصورت خودکار ابه دنبای انتخاب احتماالً است.

 !دیبرسون شانیسالم من را به ا ن،همی خارج کرده! FATF اهیس

 /يستيونيصه ميروابط با رژسازی بعد از عادی سازی گناهعادی ◄

 راً یخودفروخته امارات اخ دولت ،«تدپرسیآسوش»به گزارش 

را  یداشتن مشروبات الکل ایفروش  دن،ینوش فریو ک مهیجر

داشتن  ای دنینوش گریته و دسال برداش 03افراد  یبرا

ها در باشگاه ن،یازاشیتا پ .ندارد ازین یمشروب به مجوز دولت

مشروب فروخته و  ،امارات یساحل یهایفروشو مشروب

داشتن  ایانتقال  د،یخر یبرا یقیاما افراد حق ؛شدیم دهینوش

 نیهم بنا بر .داشتند ازیبه مجوز دولت ن یمشروبات الکل

آزاد و مشترک زن و  یدر امارات، زندگ نیزااشیگزارش، تا پ

 نیچننیااند جرم بود، اما حاال که با هم ازدواج نکرده یمرد

 .مجاز است یایزندگ

 گمرک کلرئیس /گانيبا همسا رانيدرصد تجارت ا 78 ◄

 یط گانیکشورمان با همسا یتجارت خارج زانمی» :گزارش داد

تن کاال  ۰01 هزار و ۴۰3و  ونیلیم 1۴هفت ماه اول سال بالغ بر 

دالر بوده  11۹هزار و  ۹3و  ونیلیم ۰0۴و  اردیلیم 31معادل 

درصد کل  13درصد و از لحاظ ارزش  11 یاست که از لحاظ وزن

 .ستتجارت هفت ماهه کشور را به خود اختصاص داده ا

 ي/بانک یکارمزدها شيمحاسبات به افزا وانيورود د ◄

 واندی» :گفت ودجه مجلسوببرنامه ونیسیعضو کم «یارکان»

ورود  یبانک یهاکارمزد تراکنش شیمحاسبات به موضوع افزا

 یرقانونیمجاز و غریمنزله اخذ وجه غاقدام به نیچراکه ا کند.

 .«مردم توسط دولت است یبانک یهااز تراکنش

 چند در هرمزگان/ ييخبر احتکار اقالم غذا تکذيب ◄

ول اطالعات سپاه از ق یخبر یمجاز یاست که در فضا روزی

 هرمزگان منتشر شده است که اقالم غذایی در این استان

طی  سازمان اطالعات سپاه هرمزگان .احتکار شده است

 کرد. بیرا تکذ این خبر ایاطالعیه

آیا حقوق سازمانی کسی  (:57 سؤالاحکام سياسي ) ◄

حالل است؟ پاسخ:  ،که التزام عملی و نظری به والیت ندارد

از مشاغلی است که شاغلین به آن باید اعتقاد و گری نظامی

داشته باشند، با این  هیفقتیوالالتزام عملی و نظری به 

در مشاغلی که  هیفقتیوالبه  معتقد ریغوصف، اشتغال افراد 

شرط الزم برای شاغلین آن است  هیفقتیوالقانوناً اعتقاد به 

یز دچار از نظر دریافت حقوق ن بسا چهباشد و غیرقانونی می

 مشکل گردند.
 


